Denna blankett används endast för dig, som
söker till Fotbollsakademin på Västerskolan.
Intresseanmälan till MFF:s Fotbollsakademi på Västerskolan Årskurs 7 läsåret 2021/22
och skolval för elever, som inte redan går på Västerskolan, Hässleholm
Personuppgifter för eleven
Elevens förnamn och efternamn *

Personnummer *

Folkbokföringsadress Gatuadress *

Postnummer och ort *

Kommun *

Elevens telefonnummer

Skolrelaterade uppgifter
Nuvarande skola och klass *

Skolkommun *

Ansvarig lärare/mentor på nuvarande skola *

Språkval *

E-postadress/telefonnummer till ansvarig lärare/mentor

Modersmål om annat än svenska

Elevens ansökan om att få byta skola till Västerskolan F-9 återtas om eleven ej blir antagen till
MFF:s Fotbollsakademi *
JA
NEJ
Bilder på mitt barn får användas i broschyrer, på Hässleholms kommuns webbplats och i andra
informationssammanhang om MFF:s Fotbollsakademi på Västerskolan.*
JA
NEJ
Fotbollsrelaterade uppgifter
Nuvarande klubb – ej förkortning *
Nuvarande tränarens namn *

Klubbens kommun *

Plats i klubblaget *

E-postadress/mobilnummer till tränare

Vårdnadshavares godkännande (Om eleven har två vårdnadshavare ska båda skriva under.)
Ort och datum *
Ort och datum
Vårdnadshavares förnamn och efternamn 1 *

Vårdnadshavares förnamn och efternamn 2

Personnummer *

Personnummer

Postadress (Om ej samma som eleven)

Postadress (Om ej samma som eleven)

E-postadress* och telefonnummer

E-postadress och telefonnummer

Namnteckning och namnförtydligande *

Namnteckning och namnförtydligande

Alla fält som är markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.
Vid val av skola utanför det egna upptagningsområdet (hemskolan) bortfaller rätten till skolskjuts.
Lämnade personuppgifter kommer att användas vid elevadministration såsom kontakter mellan hem och
skola, skolhälsovård, skolskjutsplanering och betygshantering.
Hässleholms kommun behandlar dina personuppgifter
Intresseanmälan/skolvalsanmälan skickas senast 2021-03-15 till:
på ett tryggt och säkert sätt enligt
Hässleholms kommun
dataskyddsförordningen (GDPR).
Barn- och utbildningsförvaltningen
Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med
MFF:s Fotbollsakademi på Västerskolan
personuppgifter på www.hassleholm.se/gdpr.
281 80 Hässleholm
Vid frågor kan du kontakta GRPR-ansvarig på barnoch utbildningsförvaltningen på 0451-26 70 00 eller
bun@hassleholm.se.

